
SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR, ŽELEZNIČNÁ 5, 987 01 POLTÁR 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

(prieskum trhu) pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Spojená škola Poltár 

Sídlo:   Železničná 5  

   987 01 Poltár 

IČO:   42195462 

Štatutárny orgán: Mgr. Dušan Zdechovan, riaditeľ školy 

Kontaktná osoba: Mgr. Dušan Zdechovan, riaditeľ školy 

Telefón:  0905 458 919 

E-mail:  SOŠ Poltár <soup.poltar@mail.t-com.sk> 

 

Názov predmetu zákazky: 

"Rekonštrukcia interiérového povrchu telocvične" 

Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 536  a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Druh zákazky: 

stavebné práce, zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z 

Miesto dodania: 

Spojená škola Poltár, Železničná 5, 987 01 Poltár 

 

 



Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky 

Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce pri realizácii rekonštrukcie interiérového povrchu 

telocvične. Výmera plochy je 288 m2. Rekonštrukcia interiérového povrchu telocvične 

pozostáva z položenia polyuretánovej vyrovnávacej podložky a následného položenia 

polyuretánového liateho HG povrchu. V rámci položenia podlahy sa predpokladá aj 

načiarovanie športov a to konkrétne volejbal a basketbal.  

Slovník spoločného obstarávania (CPV): 

45212220-4 - Stavebné práce na stavbe športových zariadení 

Obhliadka staveniska: 

Obhliadku staveniska je možné dohodnúť si u p. Mgr. Dušana Zdechovana. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

32 000,00 Eur bez DPH  spolu s DPH  38 400,00 Eur 

Jazyk ponuky: 

Celá ponuka a dokumenty v nej sa predkladajú v slovenskom jazyku 

Mena a ceny uvedené v ponuke: 

Uchádzačom navrhovaná konečná cena na dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné 

miesta. 

Cena predmetu zákazky bude uvedená ako cena bez DPH a cena s DPH. Pokiaľ uchádzač nie 

je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie to v ponuke.  

Navrhovaná konečná cena musí byť určená za celý požadovaný predmet zákazky, t. j. sumár 

všetkých položiek, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom. 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Ponuky je potrebné predložiť do 13. 06. 2019 do 14,00 hod.  

Spôsob predkladania cenových ponúk: 

Ponuky je možné predložiť písomne v obálke označenej identifikáciou uchádzača, označením 

obálky "CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ" a označením heslom súťaže "Rekonštrukcia 

interiérového povrchu telocvične ". Ponuka sa doručuje osobne, poštovou, alebo kuriérskou 

službou na adresu: Spojená škola Poltár, Železničná 5, 987 01 Poltár. 



 Ponuku je možné zaslať aj elektronicky e-mailom na mailovú adresu: soup.poltar@mail.t-

com.sk s označením e-mailu : Cenová ponuka rekonštrukcia interiérového povrchu 

telocvične. 

 

Predloženie ponuky: 

Ponuka sa považuje za kompletnú, pokiaľ obsahuje cenovú ponuku potvrdenú a podpísanú 

uchádzačom. Prílohou ponuky je kópia dokladu o oprávnení podnikať, alebo odkaz na tento 

doklad na voľne dostupných webových portáloch (napr. OR SR). Originál, alebo úradne 

overená kópia sa bude požadovať až od úspešného uchádzača. 

Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Kritériom pre vyhodnotenie úspešnej ponuky s váhou 100 % je konečná navrhovaná cena bez 

DPH celkom v EUR za celý predmet zákazky. 

Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

Otváranie ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14. 06.  2019 o 10,00 hod. Uchádzačom sa neumožňuje 

účasť na otváraní ponúk. 

Oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk: 

Uchádzačom bude bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia vrátane poradia 

uchádzačov.  

Lehota uskutočnenia stavebných prác: do 90 dní od uzavretia Zmluvy o dielo maximálne 

do 30.9.2019 

Prílohy: 

Príloha č. 1  Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 Výkaz – výmer 

Príloha č. 3 Sprievodná správa 

 

 

V Poltári, 14.5.2019                  Mgr. Dušan Zdechovan 

         Riaditeľ školy 


